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Geachte sponsor,
Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van 2012.
Een beetje laat deze keer, maar dat komt omdat u in
januari van ons reeds een brief over onze
zelfstandige stichting inclusief de nieuwe folder heeft
ontvangen.
Deze keer is Jan Agterhof voor het eerst meegeweest
met een ondersteuningsreis naar Roemenië. Graag
wil hij zijn ervaringen met u delen. We wensen u veel
leesplezier! Als u wilt reageren dan kan dat via ons emailadres: info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie onder).
Reiservaringen…
Wij hebben veel gezinnen en studenten bezocht.
Graag wil ik daarover iets vertellen. Om te beginnen
de studenten: Voor hen worden de internaatkosten en
soms de weekendreiskosten naar huis betaald. Als zij
niet gesponsord zouden worden, krijgen deze
jongeren geen kans om een studie te volgen. Zonder
opleiding geen baan. De resultaten zijn over het
algemeen heel goed. Maar liefst 97 % vindt een baan
of studeert verder naast een parttime baan. In de
vorige nieuwsbrief hebben wij hier wat cijfers over
laten zien. Prachtig dat een jongere door sponsoring
van € 50,00 per maand, iets kan bereiken en uit de
armoede loskomt. Dat heeft ook gevolgen voor het
gezin waar zij uitkomen.
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zigeunergezinnen zijn verschrikkelijk, de muren zijn
vaak gemaakt van stro aangesmeerd met klei. Soms
nog in een ‘vrolijk’ kleurtje geschilderd. Tijdens ons
bezoek regende het met als gevolg dus allemaal
bagger om de hutjes. Daar wordt in gewoond, bijna
niet te geloven, maar je staat daar en het hecht zich
vast op je netvlies en in je hoofd. Hoe bestaat dit en
wat kunnen we hieraan doen?!

In de stad zijn veel gezinnen door ons bezocht die
amper kunnen overleven. Bijvoorbeeld een moeder
met 3 kinderen, die 20 uur per dag werkt voor €
200,00 per maand. Dochter van 12 jaar is de
‘moeder’ bij afwezigheid van de echte moeder. Een
dergelijk gezin heeft de sponsoring hard nodig. Ander
voorbeeld: Groot gezin dat uit huis is gezet. Woont
met 10 personen op een één kamerflat zonder eigen
keuken, toilet, douche, wastafel. Wel is er een
gemeenschappelijke ruimte waar alles stuk is en
scheef hangt. Afschuwelijke situatie. Er zijn nog veel
meer schrijnende situaties welke ik hier niet allemaal
kan beschrijven. Maar bij alle bezochte gezinnen is
het grootste probleem: voedsel, hoe kan ik de
kinderen te eten geven. Daarom worden er
voedselpakketten gebracht, waarvan de inhoud
helaas kleiner wordt door het laatst verhoogde BTWtarief op voedsel (24 %).
Op het platteland is het vaak nog erger. Oude
vervallen hutjes, schuurtjes, boerderijtjes en stallen
waar gezinnen in wonen. Vooral de huizen van

Omstandigheden in de kleine hutjes zijn soms te triest
voor woorden..
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’s Avonds lees ik in mijn Bijbel, Kolossenzen 3:12;
‘Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u Zijn heiligen
bent en u liefheeft, moet u zich kleden in innig
medeleven’. Dat medeleven wordt goed gevoeld op
de plekken waar zo’n grote armoede is. Het geeft
deze mensen wat kleur en uitzicht in een kleurloos
bestaan.
Ook zijn we naar Dumbraveni geweest, waar onze
medewerksters Maria Gherlit en Dorina Gherghely
werkzaam zijn. Zij onderhouden de contacten met de
allerarmsten in deze omgeving. Ook hier weer
dezelfde arme gezinnen in huizen met dezelfde
stinkende kachels. Gelukkig kunnen we geregeld
nieuwe kachels schenken die niet stinken. Op deze
kachels kan ook gekookt worden.

komen en ervaringen met elkaar te delen. En dan
gebeurt er iets bijzonders.. de vrouwen ontdekken
van elkaar dat ze met dezelfde problemen worstelen.
Zo komen er allerlei gesprekken los, wordt er samen
gehuild en gebeden. Na zo'n weekend gaan deze
vrouwen weer met een ervaring rijker naar hun
gezinnen terug. Daarnaast zijn er ook allerlei
vriendschappen ontstaan.. Prachtig dat met uw hulp
ook deze activiteiten mogelijk zijn!

Ik wil nog 2 situaties beschrijven die heel veel indruk
op mij hebben gemaakt:
Het gezin Vosdru in de omgeving van Varciorog.
Een weduwe met 7 kinderen. De vader heeft zich kort
geleden van het leven beroofd. Omdat deze man nog
maar 12 jaar en 9 maanden heeft gewerkt, heeft de
weduwe nog geen recht op een weduwe-uitkering, dit
ontvang je pas als de man 14 jaar heeft gewerkt.
Voor de kinderen ontvangt de moeder 10 euro per
maand per kind. Gelukkig meldde zich een nieuwe
sponsor zodat dit gezin ook geholpen kan worden
met financiële hulp en voedsel. Deze moeder heeft
van FSR ook een kas gekregen om groenten en
dergelijke te verbouwen. De verwachting is dat zij
zich hiermee aardig kan redden in de toekomst door
het verkopen van deze groenten op de markt. Hier is
duidelijk zichtbaar de ‘hulp op maat’.
Een ander voorbeeld is een moeder met 4 kinderen.
Zij is met haar kinderen afgelopen winter door haar
man uit huis gezet, omdat hij een nieuwe liefde heeft
gevonden. Zeer triest dat hij ondanks de strenge
winter geen plaats meer had voor zijn gezin.
Opvallend is dat de omgeving zich heeft ontfermd
over deze moeder en kinderen. Een oude vrouw heeft
haar schuurtje beschikbaar gesteld om in te wonen in
ruil voor verzorging door de moeder van dit gezin.
Ook voor dit gezin heeft zich gelukkig een sponsor
gemeld. De dankbaarheid hiervoor is groot.
Vrouwen weekend…
Begin mei is door FSR een vrouwenweekend
georganiseerd in het Boga kamp. Een hele
organisatie! Het weekend is bedoeld voor al die
moeders die het hele jaar door keihard aan het werk
zijn voor hun gezinnen in de meeste arme
omstandigheden. Velen zijn dan ook afgestompt door
het harde bestaan. Juist voor deze moeders wil FSR
een weekend ontspanning geven in het Boga kamp.
De vrouwen worden allemaal met een bus opgehaald
en naar het prachtige natuurgebied gebracht. Daar
worden ze lekker verwend... echte douches, lekkere
bedden en er wordt ook voor hun gekookt! Naast
allerlei activiteiten is er ook ruimte om op adem te

Vrouwen lekker creatief bezig...
Tenslotte…
De komende periode staat in het teken van de
voorselectie van jongeren die voor studie sponsoring
in aanmerking kunnen komen. Dit is altijd een
zorgvuldig proces omdat we wel willen dat de
sponsoring bij de juiste doelgroep terecht komt.
Daarnaast zullen de voorbereidingen van het Boga
kamp ook weer veel aandacht vragen. We zijn weer
van plan om 3 kampen met ruim dertig kinderen te
organiseren! U kunt zich vast voorstellen wat een
voorbereiding dit kost. In de volgende nieuwsbrief
vertellen we u graag hoe de kampen verlopen zijn.
Afgelopen periode zijn de bestuursleden Arie
Eveleens en Herro Vogel getroffen door ernstige
ziekten. Gevolg is dat het bestuur het al een tijdje
zonder hen moet doen. Wilt u wellicht ook voor Arie,
Herro en hun gezinnen bidden voor kracht en
genezing?
We hopen dat we ook de komende tijd op uw steun
mogen blijven rekenen. Wilt u ook het werk van FSR
blijven gedenken in uw gebeden?
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